
 
 

 
٢٠٠٧ژوئن   

 
ماهنامه سياسي، اجتماعي، فرهنگي: لوموند ديپلوماتيك  

 
 جنگ شش روزه

 

 ل شده است؟ي در اسرائيراتيياشغال باعث چه تغ

 

 Meron Rapoport مرون راپوپورت

 ويروزنامه نگار هĤرتص، تل آو

 يترجمه بهروز عارف

 

و از ده يرس شده يك اقتصاد جهاني به ي اشتراكيني نشتسبويل از كياسرائدر چهل سال، 

ن يتمام ا. ل شده استي تبدين جوامع غربي از ناعادالنه تريكيك جامعه نسبتا متعادل به ي

 .دن گردي بر م١٩٦٧به جنگ لذا شه داشته و ي ريني فلسطين هايتحوالت در اشغال سرزم

د ي جديريدرگ شش ختنيبرانگدر آن جنگ، مانع از ل ياسرائره كننده ي خيروزي كه پراچ

 .ل تمام نشدندي كه به سود اسرائيهائمناقشه . نشد

 

 از ي گذرد، بخشي چهل سال از جنگ شش روزه م كهيدر حال. بكار استي حافظه فريگاه

 و بهشت موعود ي طالئعصر ، ١٩٦٧ از پيش كه دوران كنند دهند باور يح مي ها ترجيلياسرائ

 كه در آن عادالنه بود و ي جامعه انسان،ن زمانآش از يل پيكه اسرائ ني و ال بوديمردم اسرائ
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همه  كه در آن يبهشت. غلبه داشتمع   و طي بر خودخواهي و همبستگي كار ، فروتنيارزش ها

 .بويژه كسي سرزمين ديگران را اشغال نمي كرد و با هم آشنائي داشتند

 

 

 سابقه ده يزان بي به ميكاريش از اشغال، بي، سال پ١٩٦٦در . ستيش ني بين توهميصد البته، ا

ور، تعداد خ كشين بار در تاري اوليبرا.  بوديديده بود و اقتصاد دچارركود شديدر صد رس

.  شدندي بود كه وارد ميديش از مهاجران جدي كردند، بي كه كشور را ترك مي هائيلياسرائ

 ي در روستاها١٩٤٨ كه به هنگام جنگ يلي هزار عرب اسرائ٤٠٠عالوه بر آن درهمان سال، 

ط آن ها همچنان يالبته شرا. خالص شدند) ١(» يحكومت نظام «وغيخود مانده بودند، از 

 . بسازنديهوديد ي جدي كردند تا شهرك هايج مصادره ميشان را بتدرين هايود و زم بيبحران

 

 ين المللي بيحت و ي منطقه ايل را بمنزله ابر قدرت نظامين سو، اسرائياز جنگ شش روزه به ا

 اقتصاد كشور را يري چشمگ جنگ بطورن است كهيكمتر روشن شده، ان چه اما آ.  كردنديتلق

چهل سال .  كاسته شديكاريزان بيده و از ميان رسي اقتصاد، ركود به پايكوفائبا ش.  ر دادييتغ

 به يد ناخالص داخلي تول١٩٦٧ كه در سال يدر حال.  شده استيگريل كشور ديبعد، اسرائ

 هزار دالر ٢٤ يعنين به اوج خود آزان ي، م٢٠٠٦د، در سال ي رسي دالر م١٥٠٠ به يسخت

 يبرنامه سازمان ملل متحد برا« كه ٢٠٠٥ سال ي انسان مربوط به توسعهدر گزارش. ديرس

 . را كسب كردست و سوميل مقام بي آن بود، اسرائي بانPNUD» توسعه
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ر مستقر شدند و كل ن كشوي در ايهوديون يليم ميو نك ين، در مدت چهار دهه يعالوه بر ا

شتر ي بيه چرا برالذا قابل فهم است ك. ديون رسيليم  ٥ /٥ون به يليم٤/٢ از يهوديت يجمع

كشور ز يت آمي روند موفقن كننده  در يي تعي ا جنگ شش روزه لحظه،يليشهروندان اسرائ

 . روديبشمار م

 

 يروين كوبنده يروزي، پي نظردگاهيداز . شه همه دردهاستي ر١٩٦٧ ،گراني ديبرعكس، برا

 ي، قاعدتا م)هيورمصر، اردن و س( جهان عرب ين ارتش هاي در مقابل قدرتمندترلياسرائ ينظام

 كه امروز از آن يامر. ت دهديده و احساس امنينان خاطر بخشي ها اطميليست به اسرائيبا

 يريدرگ ٦ كشور ١٩٦٧ك مكان امن و از سال يز است جز يل همه چياسرائ. ميار دور هستيبس

، جنگ رمضان )١٩٦٨ - ١٩٧٠( در امتداد كانان سوئز يشيجنگ فرسا: ده استيرا به خود د

 و ١٩٨٢( لبنان يو جنگ ها) ٢٠٠٠-٢٠٠٥ و ١٩٨٧-١٩٩٣(، دو انتفاضه )١٩٧٣(پور يا كي

 و ي، لبناني، سوريمصر( هزار عرب ٥٠و  يلي هزار اسرائ٥ن مناقشات حدود يدر ا) ٢٠٠٦

ن روز جنگ شش روزه را يل هنوز هفتميم، اسرائيخالصه كن. جان خود را باختند) ينيژه فلسطيبو

 .ان نبرده استيپاه ب

 

روز يگر پين است كه ارتش ديا  مسئله  شود بلكهي به تداوم مناقشه ختم نملياسرائمشكالت 

 شده است، پس از حوادث لبنان در تابستان دانخيرتا كه يژنرال بازنشسته دوو تامار.  شودينم

ده يبه عق.   بودن كشورياد يرقابل تردي غيروزين پي آخر١٩٦٧ح داد كه جنگ ي توض٢٠٠٦

و يآو و هربار تل.  با شكست روبرو شدي حتينيگر با عقب نشي دي هاي زور آزمائهي، كليو

 صلح با مصر، به يرو قرارداد هاي پ١٩٧٣ آن جمله، جنگ از.  بدهديازات مهميمجبور شد امت
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 منجر ١٩٩٣ اسلو در يمان هايانتفاضه اول به پ. دينجام ا١٩٧٩نا در ي كامل از سينيعقب نش

با يتقر.  ديان رسي بپا٢٠٠٠ال د و شرط در سي قي بيني با عقب نش١٩٨٢تجاوز لبنان در . شد

 .ندي غزه را برچين هاي را مجبور ساخت تا مستعمره نشليانتفاضه دوم اسرائش، يدو سال پ

 

 دم از ياسي از زمان، طبقه سي اگر در مقطع!د گفتيبالبنان چه ر با ياخاما در مورد جنگ 

ان جنگ منتشر شد، يش از پايك هفته پيوزنامه هĤرتص كه  ريرو نظر سنجي، پزدي ميروزيپ

ل به يمشكالت عدم ن. اند شده وزري كنند كه در جنگ پي ها فكر ميليئست درصد اسرايتنها ب

 ا حفظرا بيل اخي اسرائيمياستمدار قديك سي كه چرا ن استيانگر ايبد ي بدون ترد قاطع،يروزيپ

چهل .  وجود داشته باشدبعدست سال يل بيرائست كه اسي مطمئن نيت اعالم كرد كه ويهو

 .ت كرده استي فروكش كردن هراس، آن را تقويسال اشغال، بجا

 

ان، يژنرال موشه دا. ستي نيديز جدين مسئله چيره تر شده است؟ اي تياوضاع از چه زمان

ان كرده ي بي، جمله مشهور١٩٦٧ سال يروزي آن دوره، پس از پياسين رجل سيبرجسته تر

ل ين تلفن، اسرائيم كه پس از اي خواست كه باور كنياو م. »ميما منتظر تلفن اعراب هست«: است

نا، نوار غزه و كرانه ي سي اشغالين هايمان صلح با جهان عرب از سرزمي پيدر مقابل امضا

 نوشته ١٩٦٧ كه در سال يدر كتاب) خ دانيتار(توم سگو . شد و جوالن خارج خواهد يباختر

ن، در جهان و يبا وجود ا. ن نبوديل چني حكومت اسرائيدهد كه خواست واقعيم نشان ،)٢ (است

 . كرده اندوانمودن ي را چنن كشور يال، موضع ياسرائدر خود 
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ن ها در ي بر سرزمي دنبال كرد كه هرقرارداد متكيل رونديگر در همان دوره، اسرائياز طرف د

 اشكول ير عضو حزب كار، لوي وزنخست.  ساختير ممكن مي غيحتو مقابل صلح را مشكل 

 ين شهرك هاي، اول١٩٦٧ان سال يش از پاي معروف بود، اجازه داد كه پيكه به صلح طلب

ر دفاع دستور داد كه يان وزيموشه دا. مستقر شوند) ونيكفراتز (ي در كرانه باخترياستعمار

 يرانه هاي وي جاران سازند و بهي و،  را در فالت جوالن اشغال شدهي سوريشهرها و روستاها

 ها اجازه يلي به اسرائ١٩٦٨ل سال ي اوا. بسازنديلي اسرائيطره ، شهرك استعماري قنيشهر سور

 . كننديزندگ) هبرون(ل يدادند تا در مركز شهر اشغال شده الخل

 

. ل به صورت شهر اشباح در آمده است يمركز الخل. ميجه آن هستي از چهل سال شاهد نتپس

ن ها بخاطر يد و همه اي خرن قسمت دارند و نه حق گردش ونت در آسكو ها نه حق ينيفلسط

 ٣٩ست كه پس از قتل ي نيتصادف. يهودي  ساكن مستعمره هاي ٥٠٠ ي براجا بازكردن

ن در يگلداشتا توسط باروخ امبرانيپم  واقع در محوطه مقبره يمسلمان در صحن مسجد ابراه

 .ر رخ دادن شهي در ايقصد انتحارن سوءي، اول١٩٩٤سال 

 

 بر ي كرانه باختري استعماريم كه شهرك هايم تا متوجه شوياندازي به نقشه بي است نگاهيكاف

 را از يني فلسطيك طرف جامعه هايش بناشده است تا از ي شده از پيك نقشه طراحيطبق 

 و خاك دولت ي استعماريان شهرك هاي ميگر تداومي دي كرده و از سويگر منزويهمد

ز شهرك يت المقدس نين بيدر اطراف محالت عرب نش. جاد كننديا١٩٦٧ از شيل پياسرائ

سپس .  مجاور جدا سازنديني فلسطي شهر را از روستاها و شهرهاي ساختند تا قسمت شرقيهائ

 رود اردن را از اردن جدا ي را در دره رود اردن ادامه دادند تا كرانه غربين ساختمان سازيهم
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 ساختند تا نابلس را از رام اهللا و ي جاده هائي در كرانه باختري هاحتن مستعمرهيدر طول ا. كنند

 .رم جداسازنده را از تولكيليقلق

 

 . است كه خود در طول چهل سال ساخته استيوالئي هيل قربانيكشور اسرائ

 

 اعالم كرد كه هدف او ي به روشن١٩٧٥ل شارون در سال ي، آري مستعمره سازمعمار بزرگ

 سال ها  از طرف ي كه در طين استراتژيا.  استينيت فلسطيك موجوديل ي تشك ازيريجلوگ

 .كسب كرده استت ي راست و چپ دنبال شده، موفقيحكومت ها

 

 كنند كه ي مي زندگي در صدها مستعمره در كرانه باختريلي هزار اسرائ٢٥٠ش از يامروزه، ب

.  را بر آن ها افزود يت المقدس اشغاليد واقع در بيجد يست هزار ساكن شهرك هايد دويبا

ن ياز ا.  گشته استآنانت به ل نسبي اسرائياسير رفتار طبقه سيين ها موجب تغ تعداد آيحت

 يليست، همه مسئوالن اسرائي عرب و حزب كموني منحصر به فرد سازمان هايپس، به استثنا

بلوك « معتقدند كه انضمام يوني ليپيالون و از اهود اولمرت تا خانم تي آين تا آمي بليوسياز 

وار حائل ير ديمس گر،ي به عبارت د.  از هر قرارداد صلح باشدينفكيد بخش اليبا»  مستعمرهيها

 .ل انتخاب شده استين ها به اسرائانضمام آمشهور به منظور 

 

ش از سكته يل شارون پي از جمله آرياسين است كه همان رهبران سيرت آور است، اين چه حآ

 ي استعماريرند كه شهرك هاي پذي آشكارا مي و گاهي خصوصيامروزه در صحبت ها، يمغز

ل ياسرائ.  روديه جهان عرب بشمار مي ها و كلينيمان صلح با فلسطي پي امضاي برايمانع اصل
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ر يل غي اسرائيبرا. ن كشور در مدت چهل سال ساخته استي است كه خود ايوالئي هيقربان

. دي غرب رود اردن جذب نماي ساحليا را بدون انضمام بخش هان مستعمره هيممكن است كه ا

ار يراست بس ي حكومت هايل، حتي اسرائيتيژه جمعي و بوي، حقوقين الملليل الزامات بيبه دل

 است كه يرا اختالف زاد و ولد به صورتيز.  كرده انديقدم خوددار نيز از برداشتن اي نيافراط

 يل نمياما، اسرائ.  خواهد داشتينيت فلسطي دور، اكثرنده نه چندانيدر آ» ل بزرگياسرائ«

ر ي ناپذي از عناصر جدائي استعماريتواند خود را از شر آن خالص كند، چرا كه شهرك ها

 . ل شده استي تبديتله ا به يمستعمره ساز. ل استيجامعه اسرائ

 

 نان انس گرفته كه بدون چيل با اشغالگريا اسرائين دام افتاده است؟ آيل آگاهانه در ايا اسرائيآ

 ياز بنا شده زندگيه امتي كه بر پايش، ما در جامعه ايست؟ از چهل سال پي ادامه راه ممكن نآن

 ي مي عربي كه از كشورهايديش از جنگ شش روزه مهاجران جدي پين، حتيقيبه . مي كنيم

 كه در ي هائينيو فلسط. ده از اروپا بر خوردار بودنديان رسيهودي كمتر از يآمدند، از حقوق

 ي، دولت نظام رسم١٩٦٧اما، پس از .  داشتندي حقوق كمتري كنند، حتي ميل زندگياسرائ

 و ي كرانه باخترين هايم سرزمي مقينيون فلسطيليك ميل ياسرائ. ه گذاشته استي پا راضيتبع

وم  محرياسيرا از حقوق س) ده انديون نفر رسيلي م٥/٣كه امروز به  (١٩٦٧نوار غزه در سال 

 . قرار گرفتير نظارت فرماندهان نظامي در تمام جوانب آن زين گونه زندگيكرد و بد

 

 كنند و ي مير اشغال زندگي كه زيانينيان فلسطيجه، در طول چهار دهه گذشته، رابطه ميدر نت

ك طرف از همه ي كه در آن يطي ها، شرايليده اسرائياما، بد.  شده استرهيتقا ي ها عميلياسرائ

ش با يپش از ي بيت هايمحدود.  استيگران از آن محروم اند، عاديهره مند بوده و دحقوق ب
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 ها تنها هنگام يلين رو اسرائي شود و از ايل مي ها تحمينينه تردد به فلسطيت در زمياهم

 ين امر بر تفاوت ها مي و ا شوندي مآشنا كه با آن  استي در كرانه باختريخدمت سرباز

 از احساس ممتاز بودن است و برداشتن ي چشم پوشي به اشغال، به معندنيان بخشيپا. ديافزا

 .ار مشكل استين قدم بسيا

 

ك جامعه يع آن به ير شكل سريي، تغ١٩٦٧ل پس از ي از تحوالت بزرگ جامعه اسرائيكي

 يرومندي ني كه پس از جنگ آغاز شد، طبقه كارفرمايات بزرگيعمل.  مدرن استيه داريسرما

.  بهره مند شودي اشغالين هايمت سرزمي ارزان قيقادر شد از كار مزدوربوجود آورد كه 

االت ي، ا١٩٧٣از سال . (افتي اختصاص يار كارآمد نظامي فنون برتر بساردها دالر به يليم

و كشور را به ابر قدرت )  دهديل مي به اسرائيارد دالر كمك نظاميليمتحده هر سال سه م

 . استل كردهيتبد» شرفتهي پيتكنولوژ«

 

بي  و بصورتي فزايندهه ادامه اشغال برقرار كرده است، جامعه ت كيژه و مزيبموازات نظام حق و

 يكاي كار وابسته به سنديروي درصد ن٨٠ش از ي، ب١٩٦٧ در .دچار تفرقه شده استنهايت 

 ي ها دارا تسبويهنوز ك.  كردي را كنترل ميك سوم اقتصاد ملي بود كه يواحد و قدرتمند

 از ناعادالنه يكيكا، ما يدرصد كارگر عضو سند٢٥اكنون، با كمتر از .  بودندياديت زيمحبوب

رد، ي گي ها را اندازه مينابرابررا كه  Gini يني جبيضراگر . مي را دارين جوامع غربيتر

 يان اقتصاد هايهود مقام شصت و پنج را به خود اختصاص داده و در ميم، دولت يريبپذ

 ٧٥ب به يجده خانواده قرين كشور هيدر ا) ٣. (ست را دارات هاين موقعير از بدتيكيشرفته يپ

 .شه داردي ر شش روزه در جنگ يط تا حدين شرايا. درصد اقتصاد را در دست دارند
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ن در صحنه يفلسط-لي، كشمكش اسرائ١٩٦٧پس از . مي بزنيز مثاليگر ني مهم ديامدهاياز پ

ط ين شرايل از اياسرائ.  را به خود اختصاص داده استنيد مهمتريگاه غالب و شاي جاين الملليب

، ين الملليگاه برجسته آن در سطح بياالت متحده، جايل و اي اسرائيروابط عال. برده است سود

قت كه جامعه ين حقير ايدرست نظ.  شده استي از آن ناش ي اقتصاديشكوفائ و يقدرت نظام

 كند يشنهاد ميل پينك به اسرائيكرد، اي م را پس از جنگ شش روزه رديعرب كه هر مذاكره ا

 . عرب منعقد كندي با تمام كشورهايك صلح كليكه 

 

ك يامت نزديكند قيمل احساس ي، جامعه اسرائ٢٠٠٦ در  لبنانجنگپس از 

  است

 

 يژه ايگاه برتر و ويجال ياگر اسرائ. ز استيار ني بسي منفيها  جنبهي دارا١٩٦٧ يامدهاياما پ

ان غرب و يم» نيجبهه خون«هود به عنوان يل است كه دولت ين دليت، به اافته اسيدر غرب 

و )  استيبيخ دو مذهب، اختراع عجيكه با توجه به تار(» يحي مس-هودي«ان تمدن يشرق، م

ل يرائنش به وسعت در اسين بي سپتامبر، ا١١ يپس از سوءقصدها.  شودي مي تلقيتمدن اسالم

ل ياسرائ  در ارضي مستعمره ساز١٩٦٧كه از سال كنده شد پرا يو البته فراتر از راست مذهب

 يعنيخاك سربر اعراب را كه در ابتدا -لين امر كشمكش اسرائيا.  استير الهي از تقديتابع

ل ير و رهبر حزب اسرائيمعاون نخست وز. ل كردي تبدي و مذهبي فرهنگيري بود به درگياسيس

 يدر سر م ي اشغالين هايسرزم ل راي عرب اسرائينواح» انتقال«كه ) ل، خانه ماياسرائ(تنو يب

 )٤(» زاد استآجهان مقدم جبهه « ل يرا به روزنامه هĤرتص گفته است كه اسرائيپروراند، اخ
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بستان گذشته  را كه پس از جنگ لبنان در تاامتي قيكي نزدن مسائل احساس فاجعه باريتمام ا

 كه حزب اهللا را به يطيدر شرا. دهديمح يل حاكم شد، توضي متعدد جامعه اسرائيبر بخش ها

 يعرفن جنگ تمدن ها مي ايشايبه فعال ما را به مثاي اسالميران و جمهوري مسلح ايعنون بازو

 هزارزات فوق العاده اش در برابر چند يل با تمام قدرت و تجهيت ارتش اسرائ كنند، شكسيم

 مردم پرتاب هزاران راكت به  ازياريبس. جاد كردي اي، ضربه روحدهيم نديتعلعه ي شيجنگجو

ان دادن بر آن ين كه ارتش قادر بر پايكماه ادامه داشت، بدون ايل را كه به مدت يشمال اسرائ

ن كه در دراز مدت، ي كردند و اي ها در منطقه تلقيليرش اسرائيباشد، به عنوان نشانه عدم پذ

 . تواند ما را شكست دهدي ميغول اسالم

 

 يگر جسارت تالش براي كه رهبرانش ده فلج كرديال جامعه را تا حدن چهل سيم، ايخالصه كن

 . گشته استيل مستوليرائسرانجام، اشغال بر اس.  ندارندمناقشه جهت يافتن راه حلي

 

-----------  

 Comment l'occupation a transformé Israël: مقاله يعنوان اصل

 

 : هايپاورق

 

مت تحت نظر كرده ات تردد، اقي، محدود)يحكومت نظام(رفت و آمد آنان را مشمول منع » حكومت«ن ي ا– ١

 . پرداختيل مين اسرائي مناطق عرب نشي سازيهوديو به 
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  ٢٠٠٧س، سال ي، پارDenoel، از انتشارات Tom Segev ، نوشته تام سگو١٩٦٧ كتاب – ٢

 

ك يم درآمد در ي در تقس هاي نابرابريريدازه گن اي برايبيضر [Coefficient Gini ينيب جي در ضر– ٣

 كه ي را كسب كرد در جائ٢/٣٩ب يل ضري، اسرائ٢٠٠٦در سال .  كامل استي، صفر  نشانه برابر]م. كشور

 . بود٨/٤٠كا يب آمريضر. افت كردي را در٣/٢٨ب ي و آلمان ضر٧/٣٢، فرانسه ٣٦  ايتاني بريامپراطور

 

  .٢٠٠٧ مارس ٣٠و، شماره ي روزنامه هĤرتص، تل آو– ٤

------------   

 


